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4/2021-22              Školský časopis ZŠ Zohor 

 

Ahoj decká, 

dňa 1. apríla sme v našej škole privítali vzácneho hosťa - paralympijskú 
reprezentantku Slovenska v alpskom lyžovaní Alexandru Rexovú – našu Sašku. Ešte 
pred dvomi rokmi by ste ju mohli stretnúť na chodbách našej školy, bola 
deviatačka, trénovala lyžovanie v Slovenskom juniorskom paralympijskom tíme a už 
vtedy sme o nej písali v našom časopise. 
Teraz sa k nám vrátila ako paralympijská 
víťazka a ukázala nám zlatú a bronzovú 
medailu, ktoré získala na Zimnej 
paralympiáde v Pekingu 2022. 

Všetky zaujímavosti, ktoré nám Saška 
porozprávala o svojom živote, ako 
trénuje a študuje, aké prekážky musela 
prekonať na ceste ku medailám a čo 
zažila v Pekingu si môžete prečítať na 
strane 4. Stretnutie s ňou bolo presne 
teké ako Saška – veselé, bezprostredné 
a inšpiratívne. A čo odkazuje všetkým 
ľuďom? Všetko môžete dosiahnuť, ak 
naozaj chcete a snažíte sa. 

Milá Saška, ďakujeme, že si si našla čas a prišla nás pozrieť a želáme Ti 
v budúcej športovej kariére, v škole a tiež v skúkromnom živote veľa 

zdravia, šťastia a radosti z dobre vykonanej práce. 

 

 

Na dolnej chodbe v každom pavilóne je naša Zoškova schránka, ktorá sa teší na 
vaše príspevky, odpovede na kvíz, problémy do poradne, vtipy či inzeráty.  

Napíš vždy svoje meno a triedu, môžeš získať sladkú odmenu. 
Tešíme sa na každý príspevok.  Váš Zoškov tím  

 

Saška Rexová s medailami a s našou pani 
riaditeľkou Ľ. Štefanovičovou. 
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Dobrý deň, pani učiteľka Suchová. Ďakujeme, že ste 

si našli čas na naše zvedavé otázočky. 
 

Z: Učíte na našej škole prvý rok. Čo ste robili pred tým, než ste prišli k nám? 
P. u.: Venovala som sa výchove dvoch synov, ktorí si vyžadovali moju plnú pozornosť. Avšak 

bola som popri tom aktívna v rôznych smeroch: napr.: v materskom centre Neposedko 
som viedla kurz nemeckého jazyka pre dospelých, vytvárala som hračky pre deti na jemnú 
motoriku a veľa iných vecí.  

Z: Prečo ste sa rozhodli učiť práve na tejto škole? 
P. u.: Dlho som premýšľala, či ísť učiť na našu školu. Bola to pre mňa výzva a zároveň aj 

česť učiť na škole, do ktorej som chodila vo svojej mladosti. Odkedy som nastúpila, sa 
mi javí moje rozhodnutie ako správne. 

Z: Čo sa vám na našej škole najviac páči? 
P. u.: Stále musím čakať nečakané veci. Veľa vecí je pre mňa nových a sú pre mňa výzvou. 

Som postavená pred hotovú vec, ktorú musím hneď riešiť. Páči sa mi aj rozmanitosť 
v stravovaní. Ja nie som náročný stravník, preto sa každý deň teším na prekvapenie, 
ktoré ma čaká v jedálni.   

Z: Ktorý predmet najradšej učíte? A prečo? 
P. u.: Najradšej učím výtvarnú výchovu, pretože tento predmet ponúka širokú škálu 

nápadov na tvorbu a hlavne rozvíja kreatívne myslenie. 

Z: Čo robíte najradšej vo voľnom čase? 
P. u.: Trávim čas so svojou rodinou. Taktiež milujem hrať volejbal, ktorý rekreačne hrám 

už 18 rokov a som veľký fanúšik čítania kníh. Mojím relaxom je aj pečenie rôznych 
zákuskov, varenie, záhradníčenie, počúvanie hudby. Je si z čoho vyberať podľa nálady :)  

Z: Keby ste mali čarovný prsteň, čo by ste si želali? 
P. u.: Zmenila by som dobu, v ktorej žijeme. Existovať, myslieť, pracovať v dnešnej dobe 

je veľmi náročné, preto by som si želala, aby ľudia mali smerovanie, cieľ, ktorý ich bude 
napĺňať. A hlavne úcta, rešpekt a pekné správanie sa veľmi vytrácajú zo spoločnosti. 
Oveľa jednoduchšie by sme vedeli spoločne vychádzať, ak by sme sa nad tým zamysleli 
a prispeli tým k lepšej spoločnosti.  

Ďakujeme za odpovede a želáme Vám veľa šikovných detí a radosti z práce. 😊 

Na slovíčko s... 
pani učiteľkou  

Zuzanou Suchovou 
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Čo sa deje v našej škole..... 

 

10.3 – Zúbkove pramene – obvodné a okresné kolo 

V marci nás reprezentovali naši víťazi školského kola  v obvodnom kole súťaže Zúbkove 
pramene v Stupave. Ako môžete vidieť na obrázku, všetkým trom sa darilo veľmi dobre. 
Tu sú výsledky:   
 Igor Rovný -  próza  - pekné 3. miesto 
 Júlia Beňadiková – poézia - skvelé 2. miesto 
 Martin Strelka – poézia - úžasné 1. miesto  

Igor Rovný nám poskytol nasledovné informácie : 
„Bolo tam celkom fajn, vyzeralo to ako v kine. Najprv 
som mal trochu trému, ale potom ani nie. Som veľmi 
rád, že som sa mohol zúčastniť a prajem Martinovi 
Strelkovi  všetko dobré v okresnom kole v Malackách.“ No a Maťkovi sa naozaj darilo aj 
v okresnom kole, kde v silnej konkurencii získal 3.miesto. BLAHOŽELÁME. 

16.3 Olympiáda z fyziky – okresné kolo        

16.3. sa uskutočnila okresné kolo fyzikálnej olympiády, ktoré bolo 
online. Bolo treba vypočítať a popísať tri fyzikálne príklady.  Za našu 
školu sa zúčastnil náš šikovný deviatak Hugo Masár z 9.A. Hugo 

sa umiestnil sa na peknom 3.mieste. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy a pani učiteľke 
Bibiane Štefanovičovej za jeho prípravu. 

30.3 a 31.3 Pytagoriáda – okresné kolo 

Matematická súťaž Pytagoriáda funguje tak, že súťažiaci počítajú 
60 minút a z 15 príkladov musia získať aspoň 10 bodov. Keď 
odovzdajú skôr, dostanú body najviac (za každé 4 ušetrené minúty 
dostanú 1 bod).  Okresné kolo sa na našej škole uskutočnilo online  29.3. (pre 3-5) a 30.3.  
(pre 6-8) v PC učebni. Zo školského kola postúpilo do okresného kola sedem tretiakov a 
dvaja štvrtáci. Súťažilo tam spolu 157 tretiakov a 96 štvrtákov. Z našej školy sa 
úspešnými riešiteľmi stali:  Denis Šprinc z 3. A, Richard Krebs z 3. B, Zara Kovárová z 
3. A a Daniel Filadelfi zo 4. A, Z druhého stupňa sa okresného kola zúčastnili 1 piatačka, 
3 šiestaci, 6 siedmakov a 2 ôsmaci. Z nich sa úspešnými riešiteľmi stali Filip Frndzík zo 
6.B, Alžbeta Zina Rakšányová zo 7.A, Lukáš Hurbanič z 8.B a Zuzana Marošová z 8.B. 
Za infošky ďakujeme p. uč. M. Hrodekovej a A. Goliašovej 

Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa, že máme v škole tak veľa šikovných 
matematikov. Určite sa vám bystrá hlavička v živote zíde. 
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1.4 – Návšteva paraolympijskej víťazky A.Rexovej v našej škole 

Ako ste si už určite prečítali na prvej strane, naša 
bývalá žiačka Saška Rexová nám prišla porozprávať, 
ako sa jej darilo na Zimnej paralympiáde v Pekingu 
2022.  Prvú hodinu sa na dolnej chodbe stretla s deťmi 
z prvého stupňa a druhú hodinu s deťmi z druhého 
stupňa. Celý rozhovor moderovala pani učiteľka 
A.Smreková. Saška si zaspomínala, ako vyhrala zlatú 
medailu v super G a bronzovú medailu v slalome, a že tá 
bronzová je pre ňu dokonca vzácnejšia, pretože kvôli 
bolestiam nôh preteky takmer nedokončila. Dozvedeli 
sme sa, ako sa trénuje so zrakovým handikapom a ako 

jej pri tom pomáha jej navádzačka Evka Trajčíková - že sa veľa krát pri vysokej rýchlosti 
vo vysielačkách zabudovaných v prilbách ani nepočujú a musia sa riadiť len zvukmi snehu 
pod nohami a že pri zjazdoch dosajujú rýchlosť až okolo 100 km/h. Saška nám tiež 
spomínala veľké zdravotné problémy, ktoré ju sprevádzali celú zimu a takmer kvôli nim na 
olympiádu neodcestovala. V Pekingu, kde boli všetci organizátori oblečení v bielych 
zdravotných overaloch a za každým rohom ich zdravili „Hello“, ich čakala vlna testov na 
Covid 19 a tiež nepríjemné dopingové testy. A prezradila nám aj to, o čom sa rozprávali 
tesne pred pretekami a ako oslavovali medaily. Na koniec besedy sa Saška zo všetkými 
odfotila a popodpisovala podpisové kartičky na pamiatku. No a poobede ju čakalo 
stretnutie v prezidentskom paláci v Bratislave s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou. 
Bolo to veľmi milé stretnutie a dúfame, že sa čo najviac detí nechá inšpirovať a dosiahne 
svoje sny. Saška, do toho.... 

1.4 – Noc s Andersenom 

Dňa 1. apríla sme si dali v knižnici 
stretnutie s pánom Andersenom. 
Samozrejme,  nie so skutočným, 
pretože by mal už 217 rokov, len 
s jeho rozprávkami. Noc 
s Andersenom je medzinárodné 
podujatie, ktoré sa v knižniciach na 
Slovensku i v Čechách koná 
každoročne už 17 rokov. Pozýva 
čitateľov do knižníc na čítanie 
rozprávok a kúzelných príbehov 
počas jednej čarovnej noci.  
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Ako sa dostať na Noc s Andersenom? Na toto podujatie, ktoré sa konalo v Miestnej 
ľudovej knižnici v Zohore bolo vybraných 24 detí z druhých až štvrtých ročníkov, ktoré 
sa počas školského roka umiestnili na prvých troch miestach v recitačných súťažiach 
(Zúbkove pramene alebo Šaliansky Maťko),  alebo sú to žiaci, ktorí navštevujú knižnicu 
a pravidelne aj čítajú.  

Noc sme zahájili, ako inak, čítaním rozprávky  od  Hansa Christiana Andersena Cisárove 
nové šaty. Zvyšok večera sme potom venovali časopisu Slniečko, ktorý pozná asi každý 
z nás. Vedeli ste, že tento časopis vychádza už 95 rokov? A jedno číslo časopisu sme sa 
rozhodli túto noc vytvoriť aj my. Pod vedením redaktoriek pani učiteľky M. Hrodekovej 
a pani učiteľky I. Dufkovej sme vytvorili jedno špeciálne vydanie časopisu plné našich 
kresieb, textov a básničiek. Pod vedením pani vychovávateľky Irenky Mikletič sme si 
vyrobili slniečkové odznaky a dve veľké slniečka s otlačkami rúk. Teta knihovníčka Janka 
Ščepánková sa nám všetkým postarala o zázemie, pomohla pri kompletizácii časopisu 
a naplnila nám brušká.  

Užili sme si večer plný zábavy a už teraz sa tešíme na budúci rok. A my za infošky 
ďakujeme p.uč. Ivanke Dufkovej.  
 

Marec – mesiac knihy  - Aktivity v ŠKD 
Deti radi snívajú o miestach, kde je všetko 
možné. O mieste, kde rozprávajú zvieratá, 
ľudia majú kúzelnú moc a autá lietajú. 
O krajine-nekrajine, kde sa môžu stať 
moreplavcom na rozbúrenom mori, rytierom 
na bielom koni, princeznou zlatovláskou alebo 
len obyčajným dieťaťom, ktoré robí 
neplechu.  

V školskom klube detí stačilo, aby deti splnili pár úloh a dvere do sveta fantázie im boli 
otvorené. Rozhádané rozprávky, tak sa nazývala prvá úloha. Deti museli  poskladať zo slov 
na kartičkách čo najviac názvov rozprávok. Alebo úloha – Ilustrátori, chlapci nakreslili 
ilustráciu z knižky, dievčatá museli hádať z akej. Samozrejme nemohol chýbať ani 
čitateľský maratón.                                                                                                        

Za každú úlohu dostali deti kartičky s písmenami, z ktorých poskladali slovo ................... 
„K N I Ž N I C A“.  V knižnici sa im otvoril svet fantázie. Deti čítali o čarodejníkovi 
Harrym Potterovi, o dobrodružstvách Danky a Janky, alebo copatej Pipi Dlhej Pančuche. 
Za prečítaný úryvok dostali sladký cukríček. 
A na záver jedná malá hádanka - doplňte do príslovia správne slovo,  “ Kniha je najlepší 
.......človeka.“ Áno, najlepší priateľ...    (z ŠKD poslala p. vych. R. Matlovičová, ďakujeme) 
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Marec – mesiac knihy -  Veľká kniha 3.B  

„Čo to opäť pre nás pripravila pani učiteľka...žiaci len 
krútia neveriaco hlavami. Hodina literatúry ponúka veľa 
možností. „Marec Mesiac knihy“ je na to stvorený niečo 
vymyslieť a hlavne vytvoriť. Na krúžku sme so žiakmi 
vyrábali záložku do knihy s magnetom. Záložka poteší, 
avšak to nestačilo. Práve sme preberali na hodine 
literatúry Ľubomíra Feldeka a jeho diela. Dielo „Veľká 
kniha Slovenských rozprávok“ bola inšpiráciou pre projekt 
s názvom „Veľká kniha 3.B“, z ktorého vzišla obrovská 
kniha z kartónov, na ktorej sa podieľali všetci žiaci 3.B 
triedy. Nápad dobrý, len ako ho zrealizovať? Najprv sme si boli v Miestnej knižnici zobrať 
knihy, ktoré nám pripravila pani Janka na základe tretiackej čítanky. Potom si každý žiak 
vybral svoju knihu a následne si z nej prečítal jeden príbeh alebo básničku. Keď mali deti 
prečítané, podľa vzoru mali vypísať názov knihy, autora, nakresliť kresbu, napísať názov 
vybraného príbehu alebo básničky, jej stručný obsah, vydavateľstvo, rok vydania a svoje 

meno. Všetci žiaci museli potom svoju časť 
knihy odprezentovať, za čo dostali 
známku. Nasledovalo lepenie, výroba 
obsahu a prednej strany. Keďže išlo 
o kartón, najviac sa hodil špagát ako 
viazanie. Keď bolo všetko hotové, žiaci 
žasli, aké spoločné dielo sme vytvorili.  

Veľké poďakovanie za spoluprácu patrí 
pani knihovníčke Janke Ščepánkovej. Aj 
vďaka projektu a návštevy knižnice vidím 
ďalší záujem žiakov o knihy a chodenie do 
knižnice.“ Poslala nám triedna pani 

učiteľka 3.B – Mgr.  Zuzka Suchová. Ďakujeme krásne. 

3.4 Krížová cesta detí 

V nedeľu 3.4 2022 sa v kostole svätej Margity Antiochijskej uskutočnila krížová cesta 
žiakov z našej školy. V rámci praktickej výuky na hodinách náboženskej výchovy tam prišlo 
spolu 29 detí a z toho 14 čítalo jednotlivé zastavenia krížovej cesty, ktoré im rozdali pán 
farár Miroslav Komorný a pán učiteľ Branislav Šteffek. Zamyslenia vychádzali zo života 
detí a ich problémov, s ktorými sa stretávajú a hľadajú ich riešenia. Bolo to veľmi pekné 
povzbudenie, ako prežiť pôstne obdobie a pripraviť sa na Veľkú noc. 
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Malá spomienka na krížovú cestu v zohorskom kostole. 

 

6.4 – Monitor 9 – celoslovenské testovanie deviatakov 

Na túto stredu sa najviac tešili naši deviataci. No ani nie tak na ten deň, ale na to, že už 
to budú mať za sebou. Prvá veľká skúška v ich živote prebehla podľa plánu – deviataci 
pracovali v troch skupinách, najprv písali 90 minút test z matematiky a po 20 minútovej 
prestávke mali test zo slovenského jazyka v trvaní 70 minút, ktorý sa im zdal dokonca 
ťažší ako test z matematiky. Bezproblémový priebeh testovania zabezpečovala 
koordinátorka testovania pani zástupkyňa A. Hubeková a tiež sme privítali externý dozor 
z Plaveckého Štvrtka a z Lábu. Síce ešte nevieme, ako sme na tom v porovnaní s ostatnými 
školami, ale výsledky jednotlivých žiakov už máme a M. Dudek a H. Masár dosiahli 
z matematiky 100%, čo je skvelé. Zo SJL sa to nepodarilo nikomu. Veľká vďaka za prípravu 
na monitor patrí p. riaditeľke Ľ. Štefanovičovej a p. uč. M. Mackovičovej, ktoré s 
deviatakmi pracovali od začiatku školského roka na hodinách SJL a matematiky a tiež 
v rámci krúžkov. Výborné výsledky môžu deviatakom pomôcť pri prijímačkách na stredné 
školy. 
  

12.4 – Olympiáda z matematiky – okresné kolo 6-8 

Na okresnom kole olympiády z matematiky sa zúčastnili 2.šiestaci, 7 
siedmakov a 1 ôsmak, ktorí predtým úspešne vyriešili úlohy školského 
kola. Tentokrát už mohli ísť osobne do Malaciek, a tak sa tam s p. 
asistentkou K. Zálesňákovou vypravili vlakom. Za 3 hodiny mali vyriešiť 3 

príklady, pričom sa hodnotí aj postup a vysvetlenie riešenia. Úspešnými riešiteľmi sa stali 
Tomáš Tóth z 6.B a Viliam Ďatko  8.B.  Vždy je pekné vidieť decká, ktoré sú robia niečo 
aj navyše, každá skúsenosť sa niekedy môže zísť. 
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Svetový deň vody v ŠKD 

Dňa 22.03.2022 sme si aj my v školskom klube 
detí, pripomenuli svetový deň vody. Vyhlasuje ho 
každoročne Organizácia Spojených národov 
(OSN). Pripravili sme si pre deti úlohy, ktoré 
museli absolvovať na šiestich stanoviskách. 

Vonku na školskom ihrisku boli zavesené papiere, kde mali napísané zadania. Jedna bola 
teoretická a druhá aktívnejšia-športová. Ak by ste si chceli aj vy prejsť naše úlohy, tak 
vám ich sem prikladám  

1. Vieš akú chemickú značku má voda? 
a) H2O     b) HCL       c) H2NO3 

    Úloha: Celá trieda : spraví 10 drepov 
 

2. Aké živočíchy žijú vo vode?  (vymenuj aspoň 8) 
    Úloha:  Celá skupina vyskočí 10x ako žaba 
 

3. Ako znečisťujeme vodu? (vymenuj aspoň 5) 
     Úloha: Vyber si dvoch šetričov vody a tí musia povedať 10x za sebou :šetrím vodu 
 

4. Ako vieme predísť znečisteniu a vieme šetriť vodou?  (napíš aspoň 5 príkladov) 
     Úloha:  Vyberte si dvoch ľudí a tí musia obehnúť ihrisko 
 

5. Pri čom všetkom využívame vodu?  (vymenuj aspoň 8) 
     Úloha: Otoč sa na svojho kamaráta a usmej sa na neho. 
 

6.   Povedz aspoň 2 vodné nádrže? 
  Úloha:  Zober si z euroobalu obálku pre tvoje oddelenie, zoraď správne slová do vety 

a nalep ich pri hlavnom stole do svojej kvapky  
 

Deti sme odmenili pol litrom vody v recyklovateľných fľašiach, ktoré sme po vypití rovno 
aj vyzbierali a odniesli do obchodu a odovzdali na recykláciu. Aj takto sa snažíme 
v školskom klube prispievať k starostlivosti o našu prírodu.  
                                                                              (Za info ďakujeme pani učiteľke Erike)  
 

P.S. Naša kravička z minulých čísel ešte žije 😊 
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             Naše práce   
  

Toto sú originálne slová pesničky, ktorú sme dostali do Zoškovej schránky: 

Hráčky  (by Alizeé, Anekke a Addison) 

Popcorn a film                              
V noci modrý až strach 
Sci-fi skryl tvár predo mnou. 
V tom počítači plnom hier,  
Asi budem víťazom. 
 

No u mňa doma  
Žúrka svieti a aj viem,  
Že behať vonku viac nedokážem. 
Nechaj to tak, veď v Simse máš, 
Rodinu aj barák náš. 
Nič nie je zadarmo, 
Preto moje motto je. 
 

Na na ná ne ne né, a tebe už vúbec né.  
Na na ná ne ne né, v obývačke určite né. 
 

Tu sedím a kukám ten film. 
S popcornom v náručí. 
Veď počítač už nikdy nevypnem. 

 

  
 
 

     

Je zvláštne ako internet 
Dokáže zblbnúť svet, 
No niečo vo mne kričí  
Že toto je fejkové  

 

Nech všetci vedia vôkol, že 
Minecraft je ten najlepší svet 
Som inou, som závislou. 
 

Na na ná, ne ne né 
Budeme vyžierať špajzu susedov. 
Na na ná  ne ne né 
a hurá na ďalší diel. 

Furt sedím, kukám Titanic, slzy mám v očiach.   
Aj kaktus už je bez vody  
dobrých desať mesiacov.  
Len jedna myšlienka sa vznáša nad hlavou.  
Všetky levely predo mnou a rovno aj za mnou.  
 

Na na ná ne ne né 
Budem tvorcom nových brán.    
Na na ná ne ne né 
Ja skvelý mám s tým plán. 

Tu stojím v svetle krásnych chvíľ. 
S pohárom víťazov 
Veď počítač už nikdy nevypnem.... 
 

 

Na pracovnej výchove sa tretiaci naučili s p. uč. 
Z. Suchovou šiť srdiečka a vankúšiky. Vysvetlili 
si podstatné veci ako navliekanie ihly,  robenie 
uzlov, základné stehy, zakončenie a BOZP pri 

práci. Chcelo to veľkú trpezlivosť a odhodlanie, 
ale nakoniec to všetci zvládli. Veľká pochvala. 😊 
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Pre šikovné hlavičky a ručičky 
 

    
1. Farebná krížovka -  keď doplníš správne farby po anglicky, prídeš na 

to, ako získať zelenú farbu - keď zmiešame ....... 

  

 

2. Komu sa nelení, tomu sa ...... hovorí sa síce, že zelení, ale na záhone pred 
telocvičňou, o ktorý sa starali ôsmaci na technike s p.uč. A. Smrekovou, sa to hlavne žltilo, 
červenilo a modrilo, pretože tam rozkvitli tulipány, narcisy a nezábudky. Bol taký krásny, 
že sa do neho zatúlal aj drevený zajko, ktorý ušiel svojej rodinke. Tá sa usídlila pred 
školskou družinou – vyrobil nám ju pán školník z dreva z našich zrezaných topoľov podľa 
nápadu p. vych. E. Dinušovej.  

        Tak čo, necháte sa inšpirovať??? 

 

 

 

 

 

Ružová 

Fialová 

Modrá 

Biela 

Sivá 

Hnedá 

Zelená 

Oranžová 

Čierna 

Žltá 
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Zaujímavé životy našich žiakov 

 

Dnes vám prinášame rozhovor s našou 
kamarátkou a redaktorkou Zoška 

Tamarkou Badrnovou z 5.A, ktorá sa už 
5 rokov venuje karate a chodí aj na  

súťaže. 

  1. Prečo si začala robiť karate? 
T.B: Keď som bola malá, pozerala som seriál 
Kung-fu panda. Veľmi sa mi zapáčil a hrala som sa 
aj ja na Kung-fu pandu. A môj tatko, keď ma 
videl, začal hľadať karate kluby. 

2. Baví ťa karate? 
T.B: Áno, veľmi. Najviac ma baví Kumite (keď zápasíme proti sebe).  
 

3. Ako často chodíš na tréningy a kde? 
T.B: Na tréningy chodím 3-krát do týždňa do bratislavského klubu Rapid Bratislava 

Karate. Vozí ma tam tatko, ktorý potom musí na mňa čakať, kým skončíme. 
 

4. Akej farby máš opasok? 
T.B: Teraz mám zelený opasok 4-kyu. Asi o pol roka budem mať preskúšanie z 

povinných cvikov a keď ich zvládnem na požadovanej úrovni, budem mať modrý 
opasok. 

5. Ako prebiehajú súťaže? 
T.B: Súťažila som po celom Slovensku napríklad v Trenčíne, v Dolnom Kubíne alebo 

Viničnom. Súťažím v mojej vekovej kategórii s dievčatami a niekedy aj 
s chlapcami, ktorí majú rovnaký opasok ako ja. V základnej skupine zápasí 
každý s každým. Jeden zápas trvá 2 minúty a počítajú sa presne údery a kopy, 
zásahy do tváre sa rátajú ako fauly. Za 5 faulov je vylúčenie. 

6. Aké sú tvoje najväčšie úspechy? 
T.B: Vyhrala som veľa druhých a tretích miest, spolu mám už 16 medailí, len sa mi 

všetky nezmestili na fotku. Už sa teším, keď vyhrám niekedy prvé miesto. Keď 
budem mať modrý opasok, môžem ísť na celoslovenské kolo. 

Ďakujeme Tamarke za rozhovor a držíme palce v ďalšej športovej kariére.  
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Problém : 
Chcela by som 

si zobrať do 
školy svojho psa 
a nemôžem. Je 

mi bez neho 
smutno. 

Čo mám robiť? 

Odpoveď :   
 Hm, to je ťažká otázka, keby 

si každý zobral do školy 
svojho psíka, mohli by sa 
pobiť alebo  niekoho pohrýzť. 

 Daj si do peračníka jeho fotku 
a bude to skoro, ako keby bol  
v škole stále s tebou. 

 Keď potom prídeš domov, 
všetko mu o škole 
porozprávaš :-) 

Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej schránky na chodbe.  

Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!! 

 

 

 

 
Ahojte decká, vítame vás v štvrtej časti nášho kvízu. Čítali ste tento časopis 

pozorne? Ak áno tak určite nebudete mať problém odpovedať na naše zvedavé 
otázky! Tak smelo do toho! Zo správnych odpovedí z minulého čísla  sme 

vylosovali jedného výhercu ktorým je: Filip Pavlanský zo 7.A. Pre sladkú odmenu 
si môžeš prísť do zborovne za pani učiteľkou D. Valovičovou . 

 

 

 

 
 

 

Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách. Pripíšte tam aj 
svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje. Výherca získa sladkú odmenu. 

 

Zoškova poradňa 
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               Skúste pospájať, čo k čomu patrí. 
 
 

 
 

 
 

 
  
        
 
 

 

 

 

   
 
  
 

 

Ak máte podobné vtipné tričko,  príďte a ukážte ho  pani učiteľke D. Valovičovej.  
 

Módna polícia 
 

Prinášame vám nové úlovky našej módnej polície. Vidíte, 
že angličtina je všade okolo nás. Keď budeme chodiť 

s otvorenými očami, všeličo sa môžeme naučiť.  

Ninja v zácviku 

 
 

Najlepší priatelia 
navždy 

 

 

Zachráňte 
tučného 

jednorožca 

Ja nie som blázon, 
moja mama ma 

nechala testovať 

 

4 z 3  ľudí majú 
problémy s matikou 
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Veselo a ešte veselšie  

 

        

        

    
   A niečo zo zahraničia.... 

  

               

                              Tento časopis sme robili my: 

 

 

  
- Janka nepi tú vodu z mláky 

sú tam bacile. 
- Neboj Danko aj tak som ju 

už prešla bicyklom. 

- Mamiiiii! Odnaučil som 
babku obhrýzať si nechty. 
- Ako si to dokázal? 

- Schoval som  jej zuby. 

 

 

Lekáreň 

 

Dobrý deň, neviem si v škole nič 
zapamätať. Prosím si 1 balíček 

Ginko Hniloba. :) 

Akcia !!! 
Ginko Biloba 

Zoškov originálny vtip    


